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Juhtkond tänab
	12b klassi õpetajate päeva korraldamise eest ja kõiki õpilasi, kes õpetajaid portreteerisid;
	inglise ja prantsuse keele õpetajaid meeldejääva õhtu korraldamise eest õpetajate päeval;
	11e klassi huvitava ja meeleoluka rebaste jooksu korraldamise eest;
	raamatukogu juhatajat Ave  Rikast ja õpetaja Priidu Beierit, kes organiseerisid ja viisid läbi kohtumise kirjanik Maimu Bergiga.

Õppetöö
	I perioodi arvestused toimuvad 14. - 18. oktoobrini. Sel ajal ei helise koolikell. Lõunat saab süüa õpilasele endale sobival vahetunnil. Söökla on avatud 9.00 -14.00.  

Tundide ajad:
1.-2.	  8.00 -  9.30
3.-4.	10.00 -11.30
5.-6. 	12.00 -13.30
7.-8.	14.00 -15.30
Klassides, kus I perioodil on ette nähtud arvestus kuues õppeaines, toimub esimene arvestus 13. oktoobril tundide ajal.
	Tunniplaani muudatus teisipäeval, 12. oktoobril:

12d	5.- 6.tund – kehal. Kasv. (A. Saarva/ P.Parisoo
	Kolmapäeval, 13. oktoobril on tunniplaanis järgmised muudatused:

11a	1.- 2. tund kirjandus 
	Salo) 107

7.- 8. tund bioloogia
(S. Kaarna) 225
12b	1.- 2. tund matemaatika
	(H. Kiisel) 221
	7.- 8. tund kirjandus
	Salo) 107



	Esmaspäeval, 18. oktoobril infominuteid ei toimu. Palun jälgida infolehte stendilt.

Neljapäeval, 21. oktoobril toimuvad tunnid esmaspäevase ajakava kohaselt, seega toimuvad ka klassijuhatajate infominutid.
Eelmisel nädalal
	Matemaatika kooliolümpiaadil osales 10. klassidest 72, 11. klassidest 34 ja 12. klassidest 17 õpilast. Parimad olid:

10. klasside arvestuses
	Kaarel Nummert
	Sander Pajusalu
	Hiie Soeorg
	Toomas Krips
	Taavi Mandel
	Tarmo Puolakainen
	Ardi Tampuu
	Raiki Kalda
	Zepp Uibo
	Priit Rinken

11. klasside arvestuses
	Laur Tooming
	Joonatan Talviste
	Jakob Jõgi
	Garis Grünthal
	Märt Roosaare
	Kristen Reinmann
	Helen Soeorg
	Jürgen Lina
	Marko Arrak
	Maris Kägo

12. klasside arvestuses
	Juhan Aru
	Marek Oja
	Siim Tuksam
	Erik Jaaniso
	Martin Lind
	Alari Lukk
	Mari Kikerpill
	Mihkel Pajusalu
	Rasmus Raag
	Uku Varblane

	Arvutiviktoriinis oli parim  Zepp Uibo (10b), teiseks jäi väikese kaotuse-ga Taavi Mandel (10b), kolmas oli Ris-ko Majas (10b). Kaks esimest pääsevad edasi võistlema linnavooru.

Teated
	Esmaspäeval, 11. oktoobril kell 17.00 koguneb kooli hoolekogu, et teha kokkuvõtteid eelmisest õppeaastast.
	Filmiklubi kutsub teisipäeval, 12. oktoobril kell 18.00 auditooriumisse vaatama S. Kubricku linateost „Kellavärgiga apelsin“ („A Clockwork Orange“), mille aluseks on A. Burgessi samanimeline romaan.

Neljapäeval, 14. oktoobril toimub õpetajatele kell 8.00 - 12.00 infotehnoloogiaalane koolitus nii II kui III korruse arvutiklassides sõltuvalt õppetundidest libiseva graafiku alusel.
XVII üldtantsupeo eelproovide käigus toimunud Eesti rahva-tantsurühmade atesteerimisel omistati HTG tantsurühmale esimene kategooria.
Sport
	2.oktoobril toimusid Moostes Eesti meistrivõistlused orienteerumises pikal rajal. HTG õpilaste tulemused olid järgmised: H-16 (12,6 km) 1.Timo Sild (10d) 3.Jaagup Truusalu (11a);

H-18 (16,2 km) 1. Mihkel Järveoja (12a) 10. Märt Roosaare (11e). 
	3.oktoobril Tõrvas toimunud Eesti juunioride ja noorte murdmaajooksu karikavõistlustel saavutasid meie kooli võistlejad järgmisi tulemusi: tütarlaste A-klass (500 m)   12. Sandra Vahi (11b); naisjuuniorid (500m) 2. Maarja Jekimov (12c); naisjuuniorid (3000m) 2. Kärt Simre (11c); noormeeste A-klass (1000m) 3.Aarne Nirk  (11a) 8.Märt Kroodo (11e) Õnnitleme !




